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 -תחילת דיון -

 -1אישור הרכב מועצה דתית
ניר ברטל [ראש המועצה] :אנחנו מתחילים ישיבת מועצה שלא
מן המניין .בנושא אחד לסדר היום ,ש זה עניין אישור הרכב
המועצה הדתית של היישוב .המינוי של יושב ראש הממונה
ל מועצה כיום אמור לפוג עד סוף פב ר ואר ואז אמור להיות פער.
ויש לנו הרכב שכולל נציגים של הרב שנמליץ לשר ,נציגים של
הסיעות .בהצעת החלטה שאלעד ניסח שעלי לפחות היא
מקובלת והיא אחלה .זהו .רוצה להגיד משהו ? או שנצביע.
בועז בגריש [חבר מועצה] :ביום חמישי  27.1.22בשעה .16:41
חברות מועצה אורנית שלום .ב  24.8.21 -נערכה ישיבת מועצה
מספר  .47בישיבה זו עלה לאישור [ ]...סיעת אופק [ ]...פירון
זומר כידוע מינוי זה לא אושר במליאת המועצה .לאור ז את
וללא נציגי סיעת אופק למועצה דתית ,ואם כך שלא אושרו כל
נציגי הסיעות למליאת המועצה ,צפוי משרד הדתות למנות
בקרוב ממונה חיצוני למועצה דתית ,כפי שהונהג במקומות בהם
לא אושרו נציגי הסיעות ב מליאת המועצה ולא ימונה אף אחד
מהנציגים או הנציגות שנבחרו במליאת המועצה  .המינוי של
צבי בלאייר ,כ ממונה הנוכחי של המועצה יפוג בעוד כחודש.
הממונה החיצוני יבחר מתוך רשימה של משרד הדתות של
מועמדים לתפקיד ,ו סביר כי הוא לא יהיה תושב אורנית .כך
שבפועל במקום שהמועצה הדתית של אורנית תנוהל ע"י תושב
אורנית  ,היא תנוהל ע"י ממונה חיצוני  ,יחד עם זאת  ,בימים
האחרונים היינו בקשר עם משרד הדתות בעניין  ,ויידר ש כי
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במידה ובימים הקרובים כן יהיה אישור לנציגה שסיעת אופק
בחרה ,כמי שמייצג את המועצה הדתית ,משרד הדתות יבחן
בחיוב אישור על נציגים שאושרו במליאת המועצה ולא ימונה
ממונה חיצוני .אני אקצר .לאור כל האמור ,אודה לאישורכם
במיי ל חוזר לאישור הנציג אותו ישיבת אופק בחרה כנציגתה
למועצה דתית  ,במידה ויהיה אישור פה אחד של כלל חברי
וחברות המועצה ,נגיש זאת כאישור הרכב הנציגים למשרד
הדתות .אודה לאישורכם עד ליום ראשון  30.1.22בשעה .10:00
ואני עובר פה לתגובה שלי .ב  28.1.22 -בשעה  16:00העברתי
במייל

את

תגובתי

הבאה :ניר

שלום ,היות ומניסיוני

באינטראקצי ה איתך ב מועצה אני לא מאמין לאף מילה שלך,
ו היות והיית אמור להעביר למשרד הדתות את החלטת המועצה
שהתקבלה בנוגע להרכב חברי המועצה הדתית בישיבה
 28.7.2020משום מה אני לא מופתע כשעברו למעלה משנה וחצי,
 18חו דשים ו עדיין לא עברת את המועצה בעניין .כיוון שאינך
רגיל [הפרעה בזום] ו החלטה בנושא כבר קיימת  ,מבחינתי אין
רלוונטיות לבקשתך .הוכחת לא פעם שאתה מתקשה להבין .רק
למען הסר ספק ומניעת בקשות הבהרה פ ת טיות שיגיעו אחר כך,
אבהיר שאני לא מאשר והחלטתי סופית  ,שבת שלום  ,בועז
בגריש .לגופו של עניין .כתבתי שאני לא מאמין לאף מילה שלך,
לאור ניסיונ י באינטראקצי ה מולך ב מועצה .לזה שאתה לא
מיישם החלטות מועצה שהתקבלו כדין במליאת המועצה,
לצערי הרב ,כבר הורגלנו .אנחנו לא יכולים לחייב אותך לעבוד
אבל זה שלך .בימים האחרונים נדהמתי עד כמה צדקתי.
במוצאי שבת לאחר שאלעד דחק בך ואולי חשבת שזה מה
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שיעזור לך להעביר את החלטתך ,שלחת את המ כתב המדהים
הבא :מכתב מיום  3.11.2021למשרד הדתות .לכבוד עורך דין
גליה קליין ,יועצת משפטית של המשרד לשירותי דת .גברת
נכבדה שלום רב ,הנדון :פילוח סיעות נציגים/ות למועצה דתית
באורנית .להלן סיעות וחברי המועצה המקומית אשר הגישו את
נציג יה ם למועצה הדתית .סיעת אופק  6 ,מנדטים קואליציה.
הערה ,במהלך הקדנציה הנוכחית שתי חברות סיעת אופק,
הגברת אורנה רייטר והגברת תמר צדוק ,התפצלו באופן לא
פורמלי מהסיעה והחלו לפעול הלכה למעשה כחברות אופוזיציה
לכל דבר ועניין .חברי הסיעה בחרו כנציגיהם למועצה הדתית
את אור פירון .הערה :כפי שפו רט לעיל ,ובשל הרכב המועצה
שהפך ללעומתי  ,מליאת המועצה שהתקיימה ביום  24.8.21לא
אישרה החלפת נציגת הסיעה מהגברת קרן פנקר לגברת אור
פירון .יודגש כי קרן פנקר אינה מייצגת ואינה משמשת עוד
כנציגת סיעת ' אופק '  .סיעת ביחד 3 ,מנדטים אופוזיציה .חברי
המועצה בחרו כנציגם למועצה הדתית את אתי אלמשלי .משפט
מדהים  ,מליאת המועצה ב  BOLD -ועם קו למטה .המקומית
בישיבתה מיום  28.7.2020וביום  28.8.2021אישרה את הרכב
הבא :שם מלא חיה ארביב ,נציג הרבנות המקומית .אתי
אלמשלי סיעת ' יחד ' נציגת המועצה .אור פירון סיעת [ ]...נציגת
המועצה .יהודה ל יכטנשטיין ,נציג השר לשרותי דת .מלי עפרי
נציגת השר לשרותי דת .יצוין כי החברים הנ"ל משקפים/ות
י י צוג הולם של כלל העדות הנשים ,זרמים ,הקהילות והפסיפס
היישוב י  .בכבוד רב ,ניר בר  -טל ראש המועצה .אבקש להדגיש
את המשפט הבא  :מליאת המועצה המקומית בישיבתה  ,זה
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המשפט שעכש יו הקראתי  ,מיום  28.7.2020וביום 24.8.2021
אישרה את ה[ .]...יש כאן תַּ ְר תֵּ י דְ סָ ְת רֵּ י .כי באמצע המכתב
כתבת שמליאת המועצה מיום  24.8.2021לא אישרה את החלטת
סיעת ' אופק ' להחלפת אור פירון בקרן פנקר .מכתבך זה חושף
את ד ר כ י ך העקלקלות בהם אתה מנסה לשנות החלטות המו עצה
ש לא כדין ]...[ ,החלטות המועצה באמצעות פנייה למשרד
הפנים .דבר שכשלעצמו אני רואה בחומרה .חמור לא פחות
חוסר הדיוק [ ]...ואתה כותב מליאת המועצה המקומית
ב ישיב ת ה  28.7.2020וביום  24.8.21אישרה את הרכב הבא:
ו מפרט את הרכב שכולל את אור פירון כנציגת סיעת אופק .לא
בישיבה מיום  28.7.2020ולא בישיבה  ,24.8.2021לא אושרה
אור פירון באף הרכב .נהפוך הוא .כמו שכתבתי  ,לא מאמין לאף
מילה שלך .הנביא בספר ירמיהו יג'  23כותב :היהפוך כושי עורו
ונמר חברבורותיו? גם אתם תוכלו להיטיב לימודי הריע"
והפירוש ,אם אתם א ומרים שהנכם יכולים להשתנות או
להיטיב את דרככם  ,כמו שכושי לא יכול להפוך את עורו משחור
לבן ,ונמר לא יכול להפוך את צבען של חברבורותיו  ,אבל אני
אומר לכם ,שאתם כן יכולים להיטיב את דרכיכם .כי הרע ,אינו
נטייה מולדת .אתם רק למדתם והתרגלתם לרע .לצערי ,למרות
שאני חי יב להתוודות שאני לא מופתע ,אצלך הרע הפך להרגל.
אתמול בישיבת ועדת איכות הסביבה ,הפרוטוקול יתפרסם
בקרוב ,סיפרת ל חברי הוועדה שגם את החלטת המועצה שלא
אישרה הרכבת פאנלים סולאריים בפורמט שביקשת להעביר,
אתה מנסה לשנות ,וא ף פנית למשרד לאיכות הסביבה בבקשה
רשמית שיא שרו לך ליישם את גחמותיך ,מבלי לקבל אישור

עמוד 6

Created by

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 2/2/2022

המועצה ,ובניגוד להחלטה שהתקבלה בדין .דבר מדהים נוסף
שנחשף אתמול באותה ועדה ,שתקציב המועצה לשנת 2022
אותו ניסית להעביר במחטף ו במחשכי ם ,תרתי משמע  ,לא אושר
על ידי משרד הפנים .שלמה מנכ"ל המועצה ,אמר אתמול
באותה ישיבה שה מועצה עובדת על תקציב  1חלקי 12
שמשמעותו ,אין תקציב מאושר .פרסמת בערוצים השונים,
שהתקציב אושר .אני רוצה לציין שאני גם פניתי למשרד
הדתות ,בכמה ערוצים ,גם דיברתי איתם .אין אולטימטום .לא
הוצג שום אולטימטום .פנייה נעשתה למשרד הדתות .לסיכום ,
כמי שהתפאר ביושרה ,ח תירה למצוינות ושקיפות  ,רוקנת
מתוכן כל קשר בין ה סיסמאות בהן השתמשת לפני הבחירות
לבין המציאות .אם אבן שושן היה מנסה לחפש את הקשר בין
הערכים הנ"ל לבין התנהגותך ,הוא ככל הנראה היה מתהפך
בקברו ,או אומר שיש גם תלמיד שצריך שיעורי עזר בהבנת
הנקרא .כמו שאני כבר אמר תי ,לצערי הרב לא מאמין לאף מילה
שלך.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :אני פשוט נדהמת במה אתה
מתעסק .קרן פנקר ,זה הדבר הכי חשוב .וגם אתם  ,חברת סיעת
' אופק '  .סיכול  ,נקמה  ,סגירת חשבונות .חברת סיעת אופק קרן
פנקר .מובילת הקהילה  ,יש המון נושאים שבוערים בי  .עובדים
בכירים עוזבים .קב"ט ,גזבר ,קב"ט מוסדות חינוך ,מנהלת
חינוך .שמעתי שגם המהנדסת כשלושה חודשים לא פה ,כי אתם
לא מדברים ו היא גם בדרך החוצה ,וגם לגבי המנכ"ל יש
שמועות.
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ניר ברטל [ראש המועצה] :גידי אתה נשאר? כי אולי גם אתה
עוזב?
אורנה רייטר [חברת מועצה] :אתה יודע מה העלויות של עזיבת
עובדים?
ניר ברטל [ראש המועצה] :הנושא הזה שיש זמן לדבר
בפייסבוק לייב אז הם יכולים להגיד כל מה שהם רוצים בלי
קשר למציאות.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :אני מבקשת לא להפריע לי .עלות
תחלופת עובדים.
ניר ברטל [ראש המועצה] :תגידי כמה עובדים בכירים פה זה
בגללך.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :עלות תחלופת עובדים היא סדר
גודל  ,בתחשיב שאני מכירה ,ואני עושה לא אחד ,סדר גודל של
חצי מיליון שקל בשנה .פה .ו אני לא לקחתי כולם ,רק את
הבכירים .אז יש לך במה אתה מתעסק ,בלסכל ,בלסגו ר
חשבונות עם קרן פנקר .קיבלנו בימים האחרונים מכתב
שמתריע בפני שביתה של עובדי המועצה כי סביבת העבודה לא
מתאימה להם .נתנו לך כסף לשפץ ל פחות ל שתי מחלקות
שיעברו ,לא קרה עם זה שום דבר .מה עשית עם הכסף הזה?
אבל ,מה שמעניין זה לסכל את קרן פנקר .עתודות  ,אתה בעצמך
אמרת ,הולכת להיות חריגה של סדר גודל של  4מיליון שקל .כ -
 25%מהתקציב הראשוני אתה לא הולך לעמוד בו .אנחנו נשלם
את זה .איך אתה ישן בלילה ואנחנו צריכים לבוא לפה בשביל
קרן פנקר? בשביל עוד פעם לסכל אותה? לא הספיקו פעמיים?
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פניה למשרד הדתות ,זה לא המ כתב היחידי ,ניס יון שכנוע ,אני
לא אחזור על מה שבעז אמר .לעוות ,לעקם ,להעליב .זה מה
שמעסיק אותך ולסכל את קרן פנקר .לא נשתף עם זה פעולה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :תודה אורנה ,עוד מישהו רוצה?
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :חברים ,קודם כל בועז ו אורנה.
אמרתם דברים מאוד נוקבים .את רו ב הדברים אני מכיר
מהכירות אישית ואני חייב לומר שאפילו אם רק חלק מהדברים
מדויקים  ,התמונה שמצטיירת היא לא טובה .אני מוכרח לומר
שזה לצערי משליך על מידת האמון שיש לחברי המועצה  ,כל
אחד מאלה שנמצאים פה ,לך כ ראש מועצה ואני לא רוצה לתת
דוגמאות לכל מיני מחטפים בשעות מוזרות של הלילה  ,שניסה
מאן דהוא יחד עם חלק מהחברים שיושבים פה ,לעשות .אני
מקוו ה בשביל ניר  ,בשבילך ,שתפנים את הדברים כי אתה מהר
מאוד תגלה שזה רק פוגע בך וביכולת שלך לקדם תהליכים.
עכשיו לעניינינו :לאור המייל שהזכיר ב ו עז וציטט לפני מספר
ימים .אני ודורון ענינו והבהרנו מספר דברים מאוד חשובים
ואני מקווה שאנשים זוכרים גם מה רשום שם .א  .נצי גי הסיעות
אושרו ו לכן אין מקום לשנות אותם .אושרו ביולי ,אושררו פעם
נוספת באוגוסט כי לא אושרה החלפה ואין מקום לשנות את זה.
דבר נוסף שהבהרנו במכתב שאנחנו נהיה יותר משמחים שאור
פירון תהיה חברת המועצה ,כחלק מחברי המועצה הדתית.
אנחנו גם אמרנו שאם רצית את אור פיר ון יכול ת מזמן להכניס
את אור פירון כאחת מהנציגות של משרד הדתות  ,זה אולי
מיועד יותר למי ששומע ,אבל יש נציגי סיעות שהמועצה ממנה,
ויש נציגי משרד הדתות ,שמשרד הדתות ממנה .שאפשר
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להמליץ ,לא המלצת על אור .למה? אינני יודע .וזה כתוב ברחל
ביתך הקטנה במכתב .דבר נוסף ש הבהרנו  ,אני ודורון במכתב,
שלנו חשוב שגם קרן ,וגם אור יהיו .גם פחות עניין אותנו ,תחת
איזה כותרת הן נמצאות .כי ברגע שהן נכנסות למועצה -
דורון טישלר [חבר מועצה] :למועצה הדתית.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :למועצה הדתית כמובן  ,אין
משמעות למי מינה אותן ובאיזה כותרת הן מונו .הצענו לכם
מנגנון ,דורון ואני ,שמטרתו היא אחת ,היא כתובה ,להבטיח
שגם קרן וגם אור אכן י היו חברי מועצה דתית .הבהרנו גם
במכתב הזה שאנחנו רוצים מסמכים ,כדי לראות באמת מה
נעשה ,זה היה אגב יותר לאור התשובה שלך מ לב ו עז .וגם
הבהרנו שרק אם נתרשם שיש מנגנון שמבטיח שגם אור וגם קרן
בפנים  ,נתמוך בזה בשמחה ובגאווה .וחיכינו למסמכים .לפני
יומיים  ,אני מקווה שאני מדייק במועדים ,הגיעו מסמכים .ו מה
לעשות אנחנו יודעים לקרוא מסמכים ברוך השם.
כשיש שגיאות אנחנו לא יודעים לקרוא.
עו " ד א לעד כהן [חבר מועצה] :מסמך אחד הוא מסמך תמים
חודש יולי  . 2020פונה למועצה ,למשרד הדתות ואומר ,אנחנו
מבקשים למנות את קרן ואת אתי ,וזהו .תמים .כשר .פנטסטי.
ואז היה מה שהיה בחודש אוגוסט ,ניסיתם להחליף קרן באור ,
ו כל אחד מחברי המועצה אמרו אין שום סיבה עניינית ,אם אתה
כל כך רוצה את אור ,תמנה אותה ,אגב אור ,שתרומתה היא
גדולה ,שלא ישתמע אחרת .ו כל אחד מאיתנו גם אמר את זה
בישיבה שהייתה בחודש אוגוסט .אבל לא חשבנו שיש הצדקה
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להחליף את זה .ולי היה שקט .עד שפנית אלינו לפני מספר
ימים .ואז אנחנו מקבלים את המכתב המפורסם ,של חו דש
נובמבר 3 .דברים כשרים יש בהם .אלף אתה כותב למשרד
הדתות שמליאת המועצה אישרה ,לא רק את חברי הסיעה שזה
לא נכון  ,אתה גם כותב שמליאת המועצה אישרה את חי ארביב,
השם שלו לא הוזכר כנציג הרבנות המקומית  ,את יהודה
ליכטנשטיין ,כנציג השר לשרותי דת .לא היה ולא נברא .ה שם
לא הוזכר .נהפוך הוא .גם אני וגם אורנה בישיבה שהייתה
בחודש אוגוסט ,אמרנו " מי הנציגים? " טשטשתם את זה מתחת
לשולחן.
בועז בגריש [חבר מועצה] :אלעד ,ברשותך אני אוסיף פה
כוכבית .דוד כץ ,חבר המועצה לשעבר ,פנה אלי לפני חודש
אוגוסט  2020וביקש שנגיע להסכמה על השמות האל ו  .כשהוא
בא ,ואנחנו התכנסנו ונפגשנו עם הרב גם בעניין הזה .הוא נתן
לי את כל רשימת השמות וסיכמנו ,אנחנו מגיעים לישיבת
המועצה ,בישיבת המועצה אנח נו מצביעים על כל השמות.
בישיבת המועצה בסוף הם הביאו להצבעה רק את נציגות
הסיעות -
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :ולא רצו להזכיר את השמות.
בועז בגריש [חבר מועצה] :ו כשאני שואל אותו ,ויש לי
התכתבות בוואטסאפ  " ,מה קורה פה? " כי סיכמת איתי דבר
אחד ,מה אתה עושה דבר שני? הוא אומר לי " אנחנו לא רוצים
שצביקה בלאייר ידע מה קורה" .
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עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אותי פחות מעניין מה דוד כץ
אמר  .OF THE RECORDאבל  ON THE RECORDיש שאלה
שלי ושל אורנה רייטר  -מי הם נציגי משרד הדתות? לא רציתם
לענות .רציתם אפילו לכבות את ההקלטה ,אני אגב הלכתי
וראיתי את זה ,לא באמת זכרתי כל פרט .אבל רואים את זה.
כך ש לבוא ולהגיד למשרד הדתות ,קיימנו דיון? החלטנו לאשר
את חי ארביב ? שבאמת ,כבודו במקומו מונח ,אין לי ממש בעיה
איתו .ויהודה ליכטנשטיין ומלי אפרי שאני לא מכיר אותם,
כבו דם כמובן במקומם מונח .זו פשוט הטעיה וכשאני קורא את
המסמך הזה ,זה מרתיח לי את הדם .למה זה מרתיח לי את
הדם? כי עד אשר אני באתי ו ביקשנו לראות את המסמכים
האלה ,לא ידענו שהם קיימים .עכשיו מה עוד מרתיח את הדם?
מרתיח לי את הדם שכשאני מעיין במסמך הזה ,אותו מסמך
תמ ים ,שאתה טוען שאתה עברת למשרד הדתות ,כדי לאשר את
הצעת החלטה של חודש אוגוסט  -זה הפוך מה שאתה אומר.
הפנייה שלך ליועמ"ש משרד הדתות ,המטרה שלה היא אחת ,
חברים ,תא פ שרו לי לעקוף את החלטת המועצה .אתה ביקשת .
אתה ביקשת ,אני במקומך לא הייתי צודק אבל זה בסדר .אתה
ביקש ת שמשרד הדתות יאשר לך לעקוף את הבחירה שלנו בקרן
ובאתי ,אותה בחירה היסטורית ,בחודש אוגוסט  .2020בטח
שאתה עושה לי כן ,כי זה נכון .ולא רק זה ,כשאתה מזכיר
בטבלה את השמות ,נחשו מי לא נמצאת שם? קרן! וואו איזו
הפתעה! איזו הפתעה ,מי שהופיעה בהחלטה ,לא קיימת בטבלה.
ולכן ניר ,אני רואה במכתב הזה ניסיון לסכל את המינוי של
קרן .וזה בעיניי חמור .ולמה זה חמור?
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בועז בגריש [חבר מועצה] :מה תגיד על זה היועמ"ש של משרד
הדתות?
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :למה זה חמור? הוצאת מכתב
רשמי בהטעיה עם דברים שקריים.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אוי איזה שטויות אתם מדברים?
בועז בגריש [חבר מועצה] :אנחנו מדברים שטויות? אתה כותב
פה שבישיבת המועצה זה מה שאושר.
ניר ברטל [ראש המועצה] :תכף אני אסביר לך בועז.
בועז בגריש [חבר מועצה] :אה ...אתה תסביר לי את הבנת
הנקרא?
כן
בועז בגריש [חבר מועצה] :אני כבר הסבר תי לך מה אומר
ירמיהו על הבנת הנקרא.
ניר ברטל [ראש המועצה] :זה  23זה היה.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :מה ?23
ירמיהו י"ג .23
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אפשר לחזור? למה זה חשוב לכל
התהליך? כי אני ודורון כתבנו לך ברחל בתך הקטנה ,א .אנחנו
רוצים לראות את המסמכים כדי להתרשם ,כמה אתה אמיתי
בדיווח שלך לנו? אנחנו רצינו את המסמכים כדי להתרשם כמה
באמת יש נכונות ואפשר לסמוך עליך שאתה כן תיישם את
המנגנון .כי המנגנון מבוסס על זה שאת אור מאשרים היום,
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וקרן תאושר מטעם משרד הדתות .אבל כשאני רואה איזה
מסמכים אתה העברת למשרד הדתות ,שעומדים בניגוד גמור,
אני מבין מזה ניר  ,שמוטיבציה לאשר את קרן  -אין .מוטיבציה
לסכל את המינוי שלה ,יש .ומכאן ועד המס ק נה שלא התקיימו
התנאים שבגינם ה ייתי מוכן  ,אתה יכול לנפנף בראש  40פעם זה
בסדר ,עד כמה התנאים שבגינם כן היינו מוכנים ללכת למתווה
הזה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :איזה תנאים?
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :חבל שלא הקשבת.
ניר ברטל [ראש המועצה] :תגיד ,איזה תנאי לא התקיים?
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אח"כ תראה את ההקלטה.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :אין מה לענות לו ,הוא הרי
במילא יסלק את כל מה שאתה אומר.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אז אני וגם דורון אחרי שניתחנו
את זה ו אחרי ששמענו את מה שבעז אמר ,שזה בכלל בעיני
דרמ ט י  ,ולמה זה דרמטי? כי אתה ניר באינטראקצי ה מול
משרדי הממשלה ,אנחנו לא יודעים מה האינטראקצי ה  ,ניזונים
ממך ,ולצערי בלא מעט מקרים אנחנו מקבלים דיווח שהוא
נקרא לזה בלשון המעטה לא מדויק  .המידע הלא מדויק כמובן
גורם לכך שאנחנו מקבלים החלטות שמבוססות על מידע לא
מדויק  .ו כשאני שומע שבעז אומר לי ש הוא דיבר עם -
בועז בגריש [חבר מועצה] :אבינ ו עם .
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :מה תפקידו?
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בועז בגריש [חבר מועצה] :הוא יועץ השר למינויים
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :לא גורם זוטר במשרד הדתות .
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני דיברתי גם עם המנכ"ל וגם
עם הרמ"ט.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :ואם אני הבנתי נכון ,לא
אולטימטום ולא דובים ולא יער  .וכשאני שומע את הדברים
האלה אני מבין דבר מאוד פשוט ,שאם אנחנו היינו מוכנים
ללכת למהלך שמבוסס על זה שאנחנו מאמינים שאתה באמת
ובתמים תעשה את מ ה שצריך לעשות כדי שקרן ואור ימונו,
אגב ,זה יותר רלוונטי לקרן ,כי אור אם היינו הולכים על
המהלך אז היו ממנים אותה ולא היינו את צריכים את הטובות
של אף אחד ,אבל לגבי קרן אנחנו למעשה תלויים בחסדים שלך.
אם אנחנו התבססנו וחשבנו באמת שאפשר לסמוך עליך בעניין
הזה ,א ז ניר סליחה ,גם בזה ,סדקת את האמון שיש לנו בך ואני
אומר את זה בצער .אני מתבייש שאני צריך להגיד את הדברים
האלה  .זה מתחבר לדברים קודמים שהיו ,כמו מחטפי תקציב
בלילה ועוד כל מיני דברים שלא משאירות -
ניר ברטל [ראש המועצה]]...[ :
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :זה כבר עניין אחר .שלא
משאירות לנו מקום או ספק ש כנראה יש דברים שעד שאנחנו
לא נראה מול העיניים ברורים כתובים ומוסברים לא נוכל
להאמין להם וחבל ניר שאנחנו מגיעים לעניין הזה ,חבל  ,כי
אפשר היה לנהל ולהתנהל אחרת ,אמרתי לך כבר כמה פעמים,
מי שקובע את ה קצב ו מי שקובע את צו רת ההתנהלות זה לא
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חברי המועצה זה ראש המועצה .אבל אתה בשלך ,זה בסדר ,אני
לא אלמד אותך ולא אחנך אותך אין לי גם שום מוטיבציה
לעשות את זה .
אלי הוך [חבר מועצה] :זה התפקיד של אורנה.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :יש לך הרבה מה ללמוד מאורנה
וחבל שזו ההתייחסו ת  .ולכן הגענו לכלל מס ק נה שצריך לעשות
שינוי ב מ תווה ש לצערי חשבנו שהוא ראוי ,גם את זה לצערי
סדקת את הסדק האחרון של האמון שלנו .ו השינוי הוא
כדלקמן  :מאחר וברור לנו שאת קרן אתה לא רוצה -
ניר ברטל [ראש המועצה] :ממש לא נכון.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :אנחנו לא מאמינים לך.
ניר ברטל [ראש המועצה] :בסדר אורנה ,ברור לי שאתם חיים
בבועה ,ואתם מייצרים לעצמכם מציאות.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :ניר ,אני לא יכול לעשות הפסקה
כי מפריעים לי.
ניר ברטל [ראש המועצה] :לא ,זו אורנה.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אבל אתה התחלת עם הערת
הביניים .אז עוד פעם אני מבקש לא להפריע לי.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אורנה ,לא להפריע לאלעד בבקשה.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :לא ,את הפרעת ,בואו נתקדם.
מאחר שברור לנו שאתה לא רוצה את קרן.
ניר ברטל [ראש המועצה] :זה לא נכון .
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עו"ד אלעד כהן [ח בר מועצה] :ברור לנו
ניר ברטל [ראש המועצה] :אבל הבהירות שלך מוטעית
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :למה אתה מפריע לי?
ניר ברטל [ראש המועצה] :כי אתה אומר דברים ממש שקריים
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :בסוף הדברים תגיד שאני שקרן
ניר ברטל [ראש המועצה] :אני אומר גם עכשיו ש אתה שקרן
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :תודה רבה תן לי להתקדם
אורנה רייטר [חברת מועצה] :אלעד ,זה לא יעזור ,הוא יסלק
את דבריך.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :בסדר ,אמרתי ברור לנו ,לא ברור
לך .מאחר וברור לנו שאתה לא רוצה את קרן.
ניר ברטל [ראש המועצה] :לא נכו ן ,אתה שקרן
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני מציע שתמתן את
ההתבטאויות שלך.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אני מציע שלא תגיד שקרים.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אתה מוקלט ואני מציע לך למתן
את עצמך.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אני מציע לך לא לשקר.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :בסדר ,אני שקרן ואתה לא.
ניר ברטל [ראש המועצה] :עם זה אני מסכים.
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עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :מאחר וברור לנו שאתה לא רוצה
את קרן.
ניר ברטל [ראש המועצה] :לא נכון ,אתה משקר.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :ו תחושתי שאתה תעשה הכל כדי
שהיא לא תהיה שם .ומאחר וברור לי ,שבכל החוליי ה של מינוי
מועצה דתית ,החלק היחידי ,שיש לך שליטה בו זה המינוי של
נציגי ם מטעם המועצה הדתית ,כי אתה שולח את מה שאתה
שולח ,אתה עושה מה שאתה עושה .כי הרי ברגע שהמועצה
מאשרת  XYכנציגי הסיעה ,אתה לא יכול לעשות הרבה ,ניסית
אגב ,פנית בחודש נובמבר ,לא הלך לך ניר ולכן באת לפה .לא
העברת החלטת מועצה .עשית ניסיון לסכל את ההחלטה של
המועצה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :לא עשיתי ניסיון ,העברתי למשרד
הדתות את החלטת המועצה.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :החבר'ה בדימונה עושים את
התנועה הזו ,חבל .אני הרי את כל הד ברים שלי בסוף אגיד.
מאחר ואנחנו רוצים את קרן ואת אור .יותר ממך אולי אפילו.
ו כדי להבטיח שגם קרן ואור יהיו במועצה הדתית ,אין לנו
ברירה אלא לה ש איר את נציגי סיעות המועצה כפי שמונו בעבר,
ומיהם נציגי הסיעות כמו שהיו בעבר? אני רוצה להזכיר לכולם,
קרן פנקר ואתי אלמ שלי  ,וכדי להבטיח גם שאור ,שאנחנו באמת
רוצים ,אני לא חושב שיש מישהו שלא רוצה שאור תהיה שם,
שאור תהיה שם ,נבקש שאור פירון תמונה כנציגה של משרד
הדתות .ו זה השינוי שאני אציע לחברים הנכבדים.
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בועז בגריש [חבר מועצה] :משרד הדתות יכול לקבל את
ההמלצה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אתה לא צריך להציע את זה למשרד
הדתות ,את הצריך להציע את זה קודם כל לקרן.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני מציע לכולם.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אבל לקרן הצעת את זה?
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני לא צריך לדבר איתה ,יש
הצעת החלטה -
ניר ברטל [ראש המועצה] :בוודאי שכן כי זו כל הבעיה .טוב
אני אסביר לך עוד מעט.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :ניר אם כל הבעיה שלך זו
ההסכמה של קרן אז אני מבטיח לך שאתה תקבל אותה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אני דיברתי איתה
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני יודע בדיוק מה דיברת
איתה ,זה בסדר.
ניר ברטל [ראש המועצה] :מעולה ,אז אתה יודע להגיד שהיא
לא רוצה להיות נציגת הסיעה .אם היא רוצה להיות נציגת
הסיעה אז הפתרון שלך יכול להיות קביל.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אתה לא השארת לה ברירה.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני יודע בדיוק מה דיברת
איתה ,זה בסדר .אתה לא השארת לה ברירה.
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אלי הוך [חבר מועצה] :באנו לדבר על סיעת מועצה דתית! מה
עשיתם מזה?
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אנחנו עשינו מזה? תמתן אותו
בבקשה ,כל משפט שלי הוא משרבב משהו!

התפרצויות  /לא ברור
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני אחז ור על מה שניסיתי
להגיד שבע פעמים.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אחרי זה עוד יגידו מי מסכל פה
דברים.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני חוזר ואומר והפעם אני
מבקש לא להפריע לי.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אל תשקר לא יפריעו לך.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :את קרן לא רצית -
ניר ברטל [ראש המועצה] :אל תשקר לא יפריעו לך.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :את קרן לא רצית -
ניר ברטל [ראש המועצה] :אל תשקר לא יפריעו לך.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אתה לא תפריע לי לדבר.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אם אתה לא תגי ד כאלה שקרים
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה]  :אין לך פריבילגיה גם אם אתה
חושב שאני משקר ואני לא ,אתה לא יכול להפריע לי נקודה.
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ניר ברטל [ראש המועצה] :בוא נעשה עסק שאתה גם לא מפריע
לאנשים אחרים .
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני לא מפריע לאף אחד
ניר ברטל [ראש המועצה] :אתה מפיץ פה כאלה שקרים ומזהם
את האו וירה.

מדברים ביחד/לא ברור
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אפשר? תודה .אני אחזור  80פעם
על אותו משפט .מאחר ואת קרן אתה לא רצית ואתה לא תרצה
ומאחר והיא תלויה בחסדים שלך ,כי היא תלויה בכל מה
שקשור למשרד הדתות,
ניר ברטל [ראש המועצה] :קרן תלויה בחסדים שלי?
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :ומאחר ואת אור אתה כן רוצה
למנות ,כי אתה בעצמך הצעת למנות אותה .אגב את אור הצעת
וטוב שכך ,כנציג א  -פוליטי .והנה נציג א  -פוליטי ככה כתוב
במכתב שהוצאת לנו ,אם היא נציג א  -פוליטי אין ראוי מכך
שתהיה נציגה מטעם משרד הדתות ,כי אכן נציגה מטעם משרד
הדתות היא אכן נציגה א  -פוליטית .ולכן בדרך שאני מדבר,
בסופו של יום אם רק תנהג קצת בתום לב .קרן ואור ימונו
כחברי המועצה ,אחת כנצי גת סיעה ואחת כנציגה של משרד
הדתות .ובשעה טובה ומוצלחת כבר מחר בבוקר -
בועז בגריש [חבר מועצה] :לא כחברי המועצה
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :כחברי המועצה הדתית .בסדר,
ואפשר להעביר למשרד הדתות ולצאת לדרך וברוך השם,
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למועצה מקומית אורנית ימונו  5חברי מועצה ,וברוך השם ,כפי
שהחוק קובע ,אחת מחברי המועצה ,בהליך בחירה פנימי
שלהם ,ימונו כיושב ראש המועצה הדתית ונרוץ קדימה .מי
שרוצה שזה מה שיקרה ,שיצביע בעד .מי שרוצה להמשיך לשחק
משחקים .שיתנגד ,שיפנה למשרד הדתות  ,שינסה לסכל את
המינויים ,שינסה לעשות את מה שהוא לא הצליח בעבר  ,וחבל.
בדרך שאני מדבר עליה ,גם קרן וגם אור ימונו .כולנו יודעים
שלא משנה באיזה כותרת כל אחד מהם יושב ,בסופו של דבר
הוא חבר מועצה דתית לכל דבר ועניין .ו לכן אני מפציר ואפציר
בכל אחד מחברי המועצה ,לאשר את ההצעה את ההחלטה שאני
מציע והיא כדל ק מן  .סעיף אחד :החלטת המועצה מיום
 28.7.2020הקובעת את נציגי סיעות המועצה במועצה הדתית,
בעינה עומדת  ,ועל ראש המועצה לקיימה במלואה .סעיף שני,
לגבי אור פירון .חברי המועצה וראש המועצה ממליצים למשרד
הדתות למנות את הגברת אור פירון כאחת מחברי המועצה,
מטעם משרד הדתות האח מהשתיים הקיימ ות .את מי מהן
להחליף ניר ? אני משאיר לך .זו הצעת החלטה שאני מציע.
לצערי ניר ,המנגנון שרצית ,שאני הצעתי ,מוססת אותו במו
ידיך ,ולכן הוא לא אקטואלי .זו הצעת ההחלטה הרלוונטית
תודה רבה לכולם.

[הפרעה בהקלטה]
אלי הוך [חבר מועצה ] :אני אעשה את זה מאוד בקצרה .אני
הבנתי שאנחנו באים לדון במינויים של מועצה דתית .לא על
אופיו של ראש המועצה עם כל מיני סיפורים היסטוריים  .למי
שמסתכל ואלעד אני חושב שאתה עו"ד ידוע ומפורסם ,במשרד
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לשרותי דת ,לשכה משפטית ,וכאן מופיעים סעיפים  9ו  11 -על
נושא של ייצ וגיו ת במועצה הדתית .לכל סיעה צריך שיהיה נציג.
סיעת אופק רוצה למנות את אור כנציג שלה במועצה הדתית.
אתה לא תגיד להם את מי למנות  ,נקודה .זה הדיון .ו בזה אני
מסיים .אנחנו עו מ דים על כך שאור היא הנציגה של סיעת אופק
בהתאם להנחיות של המשרד לשירותי דת.
תמר צדוק [חב רת מועצה] :כשיהיה לכם את הרוב לשנות את
החלטה תשנו אותה.
אלי הוך [חבר מועצה] :דברים משתנים ,גם את שינית את עורך
מתי שלא קיבלת מה שרצית .היום סיעת אופק רוצה שאור
תהיה הנציגה שלה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :תודה אלי ,דברים נכונים  .אחרי
שסיימנו עם קמפיין הבחירות ,אפשר להתקדם ולתקן גם חלק
מה  ...אני לא רוצה להגיד שקרים ,אבל מה אי דיוקים.
או רנה רייטר [חברת מועצה] :אמרת אמרת.
ניר ברטל [ראש המועצה] :נכון אבל עכשיו אני לא רוצה לחזור
ולהגיד את השקרים שלך ,אורנה ,ושל אלעד.

מדברים ביחד/לא ברור
אלי הוך [חבר מועצה] :פשוט איבדת את הבושה.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :ואתה לא איבדת את הבושה?
אלי הוך [חבר מועצה] :לא ,ממש לא.
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אורנה רייטר [חברת מועצה] :אתה לא איבדת את הבושה? היו
לך [ ,]...בגדת בחבר הכי טוב שלך .אתה איבדת את הבושה,
חצוף .אתה בן אדם חצוף.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אורנה ,איך את מדברת? חבר
מועצה.
אלי הוך [חבר מועצה] :את החלטת שאני בגדתי בחבר הכי טוב
שלי.
ניר ברטל [ראש המועצה] :הלו ,מה קורה לכם?
תמר צדוק [חברת מועצה] :מה קורה לנו? מה קורה לנו?

מדברים ביחד/לא ברור
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אלי גם לך יש תרומה ,אחד מכם
שישתתק השני ישתתק.
ניר ברטל [ראש המועצה] :מה קורה לכם? מה זו ההתנהגות
הזו?
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :לא אל תעיר לחבר מועצה.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :סליחה ,אל תערבב ,אני לא
צריכה את הסליחה שלך
ניר ברטל [ראש המועצה] :אז למה את מבקשת אותה?
אורנה רייטר [חברת מועצה] :לא צריכה את הסליחה שלך ,אני
אומ רת לך שתסתום את הפה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אורנה מה עובר עלייך?
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מדברים ביחד/לא ברור
ניר ברטל [ראש המועצה] :לא להאמין איזו תת רמה.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :תת רמה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :כן ,אני שמח להגיד שאת שוברת
שיאים חדשים כל פעם .קודם כל בעז ,המכתב שאתה הקראת,
צריך לקרוא אותו כמקשה אחת .ו מי שקורא אותו באופן מהימן
מבין את הדברים והכל שם נכון ומצורפים למכתב הזה
פרוטוקולים ,של ישיבות המועצה ש משרד הדתות יכול לקרוא
בדיוק מה קרה ומה לא עלה .כל הסיפור כולו  ,למה אנחנו
מתקשקשים? נובע משני דברים .1 .קרן לא רוצה להיות נציגת
סיעת אופק .אם היא הי י תה רוצה ,אז יכול להיות ש ההצעה שלך
אפשרית אבל היא בלתי אפשרית .כי אתה רוצה שהמועצה תמנה
את קרן כנציגת סיעה ,שקרן בעצמה לא רוצה להיות נציגת
סיעה .כך אני הבנתי מ מנה כשדיברנו בטלפון  .2 .גם הסיעה
היום ,לא רוצה את קרן כנציגתה ,ואתה מנסה לכפות על הסיעה
שלנו  ,עכשיו לא תגיד ,אנחנו עושים פה קומבינה פוליטית,
ממנים מישהו לא כשיר ,שלא יודע ב תחום  ,שלא מכיר .כל
העניין זה משחקי כ ו ח שלכם  ,בשביל להראות כביכול [ ]...לקרן
ש בסופו ש ל דבר ,לא רק שאתם לא דוא ג ים לקרן .כי המהלך
שהתחיל את כל הישיבה הזו ,יוביל לזה ,למה נדרשנו לעניין
הזה? אני מדבר כבר חודש עם משרד הדתות ,אומר להם
הסתכלו ,הנציגה שסיעת אופק בחרה ,מליאת המועצה לא
צריכה לאשר .הם שואלים למה המליאה לא מאשרת? אז אני
מסביר להם על כל ההתנהגויות פה ,של כל האנשים ,ודי מהר
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מבינים את זה  .ואני שואל אותם ,במקרה כזה מה עושים? אני
מדבר עם ה לשכה המשפטית .ואומרים לי ביום חמישי שבוע
שעבר  ,לא זוכר איך קוראים לה ,מיכל או גלית .אנחנו נפעל כמו
שהפועלים שאין אישור להרכב המועצה הדתית וממונה חיצוני.
אני מניח שאף אחד לא רוצה את זה פה .ואז לא תהיה לא קרן
ולא אתי ולא אור ולא אף אחד אחר .לכן התכנסנו פה הי ום,
שלחתי לכם בעקבות השיחה  ,אני חושב שזה היה אפילו באותו
היום ,ביום חמישי או שישי ,את המייל שבא ואומר את מה
שאמרה נציגת הלשכה המשפטית של משרד הדתות אמרה לי .
רק שתבואו ו אם בסוף ימונה ממונה חיצוני לא תוכל להגיד "לא
אמרו לי  ,לא ידעתי " .זאת ההזדמנות פה לנציגים שגם אתי
תוכל להיות  .אם זה יקרה ב  100% -אני לא יודע  ,זה תלוי
בידיים במשרד הדתות .לכן האופציה שלכם לא אפשרית .וגם
ה י יתה בישיבה האחרונה שדיברנו על מועצה דתית .גם קרן לא
רוצה וגם אנחנו לא רוצים את קרן .כפי שאתה יודע אלעד,
בנוסף לאישור לחתום שקרן נציגת הסיעה ,וקרן לא נ צ יגת
הסיעה ,ולפיכך קרן לא יכולה להיות נציגת הסיעה גם אם
תצביעו על זה  100פעמים .יש כרגע שתי אפשרויות :אחת ,רוב
הסיכויים שלא תהיה פה הסכמה ויהיה פה ממונה חיצוני
למועצה הדתית .ש זו בעצם המשמעות של ההצעה שאתה אתה
הקראת עכשיו .וחבל ,חבל מאוד .ה אופציה ה שניי ה  ,זה
שהמליאה תאשר את מי שאין לה ספק שיכולה וראויה לעשות
את תפקיד חברת המועצה הדתית .את אור פירון ,מה שאנחנו
בחרנו ומי ש גם רוצה להיות הנציגה שלנו .ונאשר את אתי
אל משלי  ,עם מינוי הרב .ועוד שני נציגים מהישוב שהם נציגי
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השר .אני מאוד מקווה שמשרד הדתות יקבל את זה כי אנחנו
בפיגור של הרבה זמן ,והם לא יגידו מאוחר מידי .זה בעצם שתי
האופציות ,שאפשר לעשות כרגע ,ו חבל ,יש מי שרק משיקולים
של  ...כנראה ,לנסות לקושש כמה קולות ,ומביא אות נו לעימות.
בועז בגריש [חבר מועצה] :כמה פעמים אתה יכול לסתור את
עצמך אפילו באותה אמירה ? לפני רגע התווכחת עם אלעד
ואורנה ותמר ואמרת ,בשום פנים ,אנחנו לא רוצים את קרן
פנקר ועכשיו אמרת במפורש :אנחנו לא רוצים קרן פנקר.
מדברים ביחד/לא ברור
בועז בגריש [חבר מועצ ה] :לא מאמין לאף מילה .דיברתי עם
ה משרד לשרותי דת ,אתה מאוד לא מדייק  ,במה שאתה אומר
עכשיו ,את מה שצריך להעביר להם ,אני אעביר להם ואתה
מכותב למיילים האלה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :מעולה ,אז אני אסביר לך.
בועז בגריש [חבר מועצה] :תמשיך אני לא רוצה להקשיב לשום.
אנחנו נגיע להצבעה בסופו של דבר .אם תהיה פה מועצה ממונה,
שלך .היו החלטות מועצה בדין ,אתה לא מעביר החלטות מועצה
בדין  ,אתה מנסה לעקוף אותן בדרכים נכלוליות .אתה פונה
למשרדי ממשלה ,כדי ל עק וף אותם .אתה מפרסם שיש תקציב.
אתה עושה ישיבת תקציב ,באמצע הישיבה מתפוצצת .אתה
מביא מהר את דודי ואלי להצביע .אתה מפרסם :יש תקציב.
אתמול אנחנו שומעים ,אין תקציב .משרד הפנים לא הגיב
למכתב הזה מאז הישיבה הקודמת ,אמר אתמול שלמה ,אתם
עובדים על  1חלקי  .12כשאין תקציב.
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ניר ברטל [ראש המועצה] :אז בוא אני אסביר לך כמה דברים
שאתה לא יודע.
בועז בגריש [חבר מועצה] :בבקשה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :ואתה לא יודע הרבה דברים.
בועז בגריש [חבר מועצה] :אתה צודק ,כי אתה מסתיר וכשאני
מגלה אותם ,אני נדהם.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אתה נדהם? כי אתה כמו ילד קטן,
אתה מזכיר את -
בועז בגריש [ח בר מועצה] :אתה יושב אתמול בישיבת הוועדה
המועצה ואתה שואל את האנשים שמתנדבים ביישוב ,אנשים
יושבים פה ,באים להתנדב" ,מי אתם?".
ניר ברטל [ראש המועצה] :בועז ,תודה .קודם כל אני שמח
שחברי המועצה סוף כל סוף רוצים לדבר על הנושאי ם  ,אפילו
על נושאים ,טוב ,עזוב אני לא אדבר על זה .אפילו על נושאים
יותר חשובים אתם לא טורחים להגיע .אתה מזכיר את שלושת
הקופים .ששמים ידיים על ה עיניים ,על ה אוזניי ם ו על ה פה.
כשיודעים משהו חדש ,אומרים לא ידעתי ,עבדו עלי.
התפרצויות
אורנה רייטר [חברת מועצה] :אין לו על מה לשים יד ,דרך אגב,
שלוש הקופ ים זה משהו אחר ,לא ידעתי זה חיל המודיעין.
ניר ברטל [ראש המועצה] :מעולה ,איך יכולנו להסתדר קודם
בלי המידע הזה .ב ו עז ,מכיוון שאני רוצה להסביר לך  ,אבל אני
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רואה ש אתה לא מעוניין לשמוע ,אז אני אוותר על זה ,אבל אתה
טועה בהכל  .אחרי שתקציב מאושר בישיבת המועצה ,כל
התקציב עובר לאישור משרד הפנים.
בועז בגריש [חבר מועצה] :אני גם לא יודע לקרוא משפט שכתוב
שזה מה שאושר? אתה כותב שחור על גבי לבן ,אתה משקר
במכתב ,אתה מטעה .אתה פונה ליועמ"ש של המשרד לשירותי
דת ,אתה מטעה אותה.
עו " ד אלעד כ הן [חבר מועצה] :לא רק שהוא פונה ,הוא פונה
כדי לעקוף את ההחלטה ,לא כדי לאשר אותה.
בועז בגריש [חבר מועצה] :יצא המרצע מהשק.
התפרצויות
ניר ברטל [ראש המועצה] :דיי ,תנו לדבר כבר ,באנו לעשות
נאומים חוצבי להבות ,את כל המירמור שבועז צבר בתוך עצמו
הוא רוצה להוציא פה  .וכל זה בעיוותים.
בועז בגריש [חבר מועצה] :כתבת במייל שאם אחד לא יאשר זה
לא עובר.
ניר ברטל [ראש המועצה] :במייל ,נכון ,במייל.
בועז בגריש [חבר מועצה] :אז תחליט ,אם אחד לא עובר זה לא
עובר .הבאת אותנו בסוף ,כתבתי שאני לא מאשר .הייתי בטוח
שאתה אינטליגנט לצעיר הרב אתה לא מבין ,כתבתי לא מאשר
במייל
ניר ברטל [ראש המועצה] :אז למה באת?
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בועז בגריש [חבר מועצה] :כדי להצביע שלא תעביר החלטות
במחשכים .יש לי אחריות ציב ורית.
ניר ברטל [ראש המועצה]:

משהו ...משהו ...האחריות

הציבורית שלך זה ...דיי כבר דיי .נו .דיי ,הפכתם את זה
לקרקס .אמר פה "משתלחת" ,אתם לא נותנים לי בכלל להשלים
את הדברים.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אנחנו לא נותנים לך להשלים
את הדברים?
ניר ברטל [ראש המועצה] :נכון .בועז מתפרץ פה כל הזמן .וגם
אתה .חבר'ה ,כל היישוב צופה בנו ומתבייש בכם.
התפרצויות
ניר ברטל [ראש המועצה] :אלי ,בוא נתקדם ,הבנו שאין פה
שום דבר .טוב ,הסברתי למי שרוצה לשמוע ולהבין ,יכול להבין
את משמעות הדברים ,כנראה אחת מהשתיים .או שימונה גורם
חיצוני ,ההצעה שלכם מקרבת אותנו לעניין הזה .או שאפשר
למנות את אור כנציגת סיעת אופק .ואת קרן כנציגת משרד
לשרותי הדת .אני מאוד אשמח לזה ,זה היה רעיון שאני הצעתי
וקרן הסכימה לו .ואתם מתנגדים לזה בהצעה שלכם בעצם,
שהיא תהיה נציגת משרד לשרותי דת .אז מי שפועל למה שאני
הבנ תי מקרן ,זה אתם .אבל זה בסדר ,חבל ,ובעז וכל אחד
יחליט ,מי פועל למען הישוב ומי פועל ממניעים אחרים .אני
מציע הצעה  :אני חושב שיהיה לה את הסיכוי הגבוה ביותר
למנוע ממונה חיצוני למועצה הדתית .וזה ש אנחנו נאשר את מי
שאתם בחרתם כנציגת הסיעה שזה אתי אלמשלי  .ש אנחנו נ אשר
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את מי שסיעת אופק בחרה כנציגה שזאת אור פירון .אני לא
בטוח שצריך לאשר אבל אין בעיה ,אני מניח שלא תהיה על זה
מחלוקת .נ צביע גם על זה גם נציג הרב ,חי ארביב .ונמליץ
למשרד הדתות שיהיו עוד שתי נציגות ,למועצה הדתית שזו מלי
אפרי וקרן פנקר .ואז ,במקרה אם זה יאושר  ,ומשרד הדתות
יקבל את ה המלצה  ,אני חושב שכולם יצאו מ ורווחי ם  .כל מי
שאנחנו רוצים במועצה יהיה במועצה .ושלום על ישראל.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :טוב ,יש פה בקשה של אורנה
לעשות הפסקה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :לא ,אנחנו נעשה הצבעה ,אתה רוצה
להגיד מה ההצעה הנגדית? אתה רוצה לעשות הפסקה?
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :לא צריך .אני א נצל את סעיף 44
לתקנון שקובע  ,מגיש הצעה להצבעה ,יש לו זכות להציג את
הדברים אני מציג הצעה נגדית .קודם כל ,עכשיו עשינו בירור
עם קרן פנקר ,מה שאתה אומר זה לא נכון בכ לל  .אני קצת יותר
עדין ,היא מוכנה גם מוכנה להיות נציגת סיעת אופק ,בניגוד
לכל ה בלבולי המוח שבלבלת כרגע -
ניר ברטל [ראש המועצה] :זה מה שהיא אמרה.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :היא לא אמרה והיא אמרה לי
הרגע שהיא לא אמרה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :יכול להיות שהיא שינתה את דעתה.
תמר צדוק [חברת מועצה] :היא אמרה לי את זה גם לפני
יומיים ,שאלתי אותה במפורש ,אמרה לי במפורש .אני דיברתי

עמוד 31

Created by

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 2/2/2022

איתה שלשום בטלפון ואני יכולה להראות לך את הדבר הזה,
והיא אמרה לי" :אני רוצה להיות חברת המועצה הדתית ,מטעם
איזו הקצאה ,לא מעניין אותי"
אורנה רייטר [חברת מועצה] :שאלתי אותה עכשיו אם היא אי
פעם אמרה משפט שהיא לא רוצה להיות נציגת סיעת אופק ,היא
אמרה לי לא ,שאלתי אותה אם אני יכולה לצטט אותה ,היא
אמרה לי בהחלט  .חוצפן.
עו " ד אל עד כהן [חבר מועצה] :ואני לא אקרא לך שקרן ,אנחנו
קצת יותר מנומסים ,אבל להבא תדייק.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אני מדייק.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :מסתבר שלא.
ניר ברטל [ראש המועצה] :מסתבר שכן.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אל תפריע לי.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אל ת שקר.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :עכשיו ,קר ן ,מוכנה להיות חברת
מועצה תחת כל כותרת שיהיה  ,אם יהיה או לא יהיה ימונה ניר,
זה בכם .אם אתם תאשרו את הצעת ההחלטה שלי ,קרן בפנים,
אור בפנים .ברוך השם מחר בבוקר ,גם אתה ולא איכפת לבועז
ולי לשלוח בפקס למש ר ד לשרותי דת או איך שזה נקרא את
הפרוטוקול ו כבר אחרי כמה שעות אפשר להגיד :ברוך השם ,יש
הצבעה ,התקבלה ,אני מקווה ,פה אחד .רצים קדימה ויש חברי
מועצה ,ולכן ניר ,להגיד שזה תלוי בנו ,אם יהיה ממונה או לא,
כרגיל אתה לא מדייק .ולכן אני חוזר על הצעת ההחלטה
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שתבטיח שגם קרן וגם אור יהיו בפנים .אני בהחלט רוצה שאור
ת היה .אני אשמח מאוד אם אור תהיה .לכן אני אקריא עוד פעם
את הצעת ההחלטה לפני ההצבעה .מה הצעת ההחלטה שלך ניר?
אתה רוצה להקריא את הצעת ההחלטה שלך ניר?
ניר ברטל [ראש המועצה] :אמרתי את הצעת ההחלטה ,הצעת
החלטה שאתי אלמשלי נציגת הסיעה שלכם ,אור פירון נציגת
סיעת אופ ק כמו שהסיעה בחרה וזה מה שהיא רוצה כרגע .חי
ארביב נציג הרב ,קרן פנקר ומלי אפרי נציגי משרד הדתות.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :הצעת ההחלטה הנגדית שלנו,
אני אקריא את זה עוד פעם :אחת ,החלטת המועצה מיום
 28.7.20הקובעת את נציגי סיעות המועצה במועצה הדתית
בעינה עומדת ועל ראש המועצה לקיימה במלואה .שתיים ,לגבי
הגב' אור פירון חברי המועצה וראש המועצה ממליצים למשרד
הדתות למנות את הגברת אור פירון .כאחת מחברי המועצה
מטעם משרד הדתות.
התפרצויות
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני לא ממהר ,יש לי זמן ,אני
אתן לך להירג ע ואז אני אקריא .אפשר?
ניר ברטל [ראש המועצה] :אה ...אני רואה ש ...אני לא בטוח
ש-
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :לגבי הגב' אור פירון חברי
המועצה וראש המועצה ממליצים למשרד הדתות למנות את
הגברת אור פירון .כאחת מחברי המועצה מטעם משרד הדתות.
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אחת מהשתיים הקיימים .כאשר את מי היא תחליף מבין
השתיים ,אנחנו משאירים לך ,לגבי נציג הרב ,הזכרת את השם
חי ארביב ,אין לנו בעיה ,אני מבקש לקיים הצבעה כרגע.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אני רואה שבינתיים יכול להיות
שאור לא י כולה להיות נציגת משרד הדתות.
בועז בגריש [חבר מועצה] :מצער מאוד ,אז אנחנו נישאר
בהחלטה הקודמת מיום .20/7/2020
אלי הוך [חבר מועצה] :מה קרה?
ניר ברטל [ראש המועצה] :היא כתבה לי שיכול להיות ש היא
לא יכולה .טוב ,נעשה רגע הפסקה ,נברר את הדברים האלה
ונתכנס.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :אנחנו ביקשנו קודם הפסקה ולא
רצית.

הפסקה של כ  7 -דקות לצורך בירור היתכנות מינוי הגב' אור
פירון להרכב המועצה הדתית
ניר ברטל [ראש המועצה] :התבקשתי להבהיר שתי הבהרות .
אחד ,כשמציינים את שמה של אור ,להגיד אור פירון זומר
בבקשה  .זה התבקשנו.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :מתנצלים על העניין.
ניר ברטל [ראש המועצה] :לפני הדבר השני אני רוצה להגיד
משהו ,אפשר את המכתב שהקראת ב ו עז? או שאני אפתח אותו
אצלי ,ז ה ייקח לי פשוט דקה.
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בועז בגריש [חבר מועצה] :אני יכול לשלוח לך אותו
בוואטסאפ ,במקרה הכינותי מראש.
ניר ברטל [ראש המועצה] :כיוון שנאמרו פה אמירות לא
מדויקות ולא קלות לאוזן  ,על גבול המע ו רר חשד ,אולי כבר
צריך סיוע משפטי לגרום לאנשים להבין מה זה הוצאת דיבה.
אנ י שמח שזה מצחיק .אני א קריא וא חזור על מה שבועז היטיב
לעוות.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :סליחה אנחנו היינו בשלב של
ההצבעה ,מה קרה עכשיו?
ניר ברטל [ראש המועצה] :אתה רוצה להצביע עכשיו אלעד?
פעם שעברה זה לא הצליח לך כל כך.
תמר צדוק [חברת מועצה] :לא ,כי לך זה ממש הצליח.
ניר ברטל [ראש המועצה] :לטובת תושבי אורנית זה הצליח,
שלא תקעתם את התקציב לחצי שנה.
אורנה רייטר [חברת מועצה] :התקציב תקוע ,אין לך תקציב
מאושר.
ניר ברטל [ראש המועצה] :כתוב במפורש ,כפי שפורט לעיל,
בשם

הרכב

המועצה,

שהפך

לל ע ומתי .

מליאת

המועצה

שהתקיימה ב  24.8.21 -לא אישרה את החלפת נציגי מקרן פנקר
לאור פירון ,ויודגש כי קרן פנקר אינה מייצגת ואינה משמשת
עוד כ נ צ י גת סיעת אופק .לכן בעז כל הטרלולים -
בועז בגריש [חבר מועצה] :תמשיך עוד שני משפטים ,אם אתה
מצטט ,מליאת המועצה במקומית בישיבה מיום 28.7.2020
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וביום  ,אני לא יודע לקרוא מסמכים? אני מעוות? מליאת
המועצה בישיבתה מיום  28.7.2020ומיום  24.8.2021 -אישרה
את ההרכב הבא :א .לא נעשו  ,לא אושרו שתי הישיבות האלה,
וב' גם הרשימה ,גם הרשימה ,גם הרשימה שאותה צי רפת
וכתבת לא הוזכרה ולא אושרה באף מקום.
התפרצויות/לא ברור
ניר ברטל [ראש המועצה] :אז אם הכל טוב ויפה אז למה לא
ממונה ההרכב? אבל מכיוון -
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אתה ביקשת לא לאשר .
ניר ברטל [ראש המועצה] :אני ביקשתי? אלעד ,עכשיו באמת
אתה מוציא דיבה ואתה משקר ו יש גבול ו אנחנו נשים לזה סוף,
איזה שטויות ואיזה דברים אתה יכול להגיד פה ו סתם ל שקר
פה לציבור ולהגיד דברים לא נכונים.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :לך על זה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אני אלך על זה.
עו " ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אם אתה צריך עו"ד טוב תגיד
לי אני אמליץ לך.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אבל מפורסם וידוע ,לא אחד
קקמייקה  .תודה אלעד ,ברך כלל דברים שאתה מבקש אני
משתדל מאוד לא לעשות .חבל שביקשת ,אני אחפש עו"ד
מפורסם עם שיעור קומה גבוה ,בעל יכולות ,וכזה שגם נאמן
לאמת .אז זה הדבר הראשון שביקשתי להגיד בהתחלה  ,לגבי
אור פירון זומר  ,את החידוד הזה  .הדבר השני ש דיברתי עכשיו
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עם אור ,ה יא העלתה חשש שמשרד הדתות לא יכול למנות אותה
כנציגת השר .אבל ,אם מישהו רוצה להתעלם מזה מוזמן .הדבר
השלישי ,אני חוזר ואומר ,ש נציגת הסיעה כרגע היא אור ,אני
מבין שאתם רוצים לשנות את החלטת סיעת אופק ,אבל זאת
ההחלטה והיא עומדת בעינה  .יכול להיות שקרן חזרה בה ממה
ש היא אמרה לי בזמנו .אבל לפחות כך היה ברור בזמנו
כשדיברתי איתה אם היא רוצה להמשיך להיות נציגה כי בגלל
זה התחיל כל הטררם ,כי אחרת הכל היה בסדר והיא גם
הסכימה השבוע ,השבוע זה היה? היא אמרה שלא אכפת לה
להיות נציגת השר .יש פה אפשרות נורא פשוטה ,בסוף אין לנו
מחל וקת על האנשים ,אין שום מחלוקת ,יש  5אנשים שכול ם
מוסכמים ,כולנו רוצים אותם ,בניגוד לשקרים שנאמרו פה ע"י
אלעד מקודם  .יש פה עניין קטנוני ביותר ,שלכם שאתם מנסים
להגיד לסיעת אופק ,מי יהיה ,קרן או אור ,בשביל כל העניין
הקט נוני הזה ,אתם רוצים לסכ ל את כל המהלך .לכן בסופו של
דבר במידה וחמשת האנשים שכולנו מסכימים עליהם ,בגלל
הקטנוניות שלכם ,או הכוחניות אפשר להגיד ,לא ימונה פה
הרכב למועצה הדתית ,זה חבל מאוד וזה עליכם ב  100%אנחנו
לא באנו לקבוע לכם מי הנציגים של הסיעה שלכם .ואתם רוצים
לכפות עלינו מי לקבוע .ובהצעת ההחלטה שלך אתה אומר
"ראש המועצה אמר ..רוצה ,מבקש ,מצהיר" ,כאילו איזה גבול
לחוסר ההבנה של מה יכול חבר מועצה או החלטות מועצה
לעשות .עוד שניה נעשה הצעת החלטה שמליאת המועצה מורה
לסיעת אופק לבחור מי יהיו הנציגים שלה ,זה כאילו שאם היה
פה רוב אחר היינו יכולים להיות מי יהיו הנציגים שלכם .היית
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פה משתולל וצועק .לכן חבל לי על הקטנוניות והכוחניות
שמבוססת בעיקר על שקרים והמצאות שאלעד ובועז אמרו ,ועל
הכפשות שתמר ואורנה הטיחו פה נגד אלי הוך .יש פה הסכמה
מלאה על כל  5האנשים .והקטנוניות שלכם שבשני המובנים
קורת ,אחד ,מזה שאמרתי שא ור פירון זומר יש סיכוי שלא
תמונה על ידי השר ,ושתיים שקרן לא נציגת הסיעה כרגע.
היית ה בעבר ,לכן בסוף אפשר להגיע להסכמה עם פה אחד על
חמשת חברי המועצה הדתית ,ולצערי כל דבר שאתם יכולים
לסכל ולפגוע פה בישוב  ,רק אם זה בתקציב ,ולהביא את חברי
המועצה לישיבות פעמיים ,ועוד הרבה דברים טובים .ממש
להתנכל כלפי מנהלים במועצה.
תמר צדוק [חברת מועצה] :אתה מדבר על דיבה?
מדברים ביחד/לא ברור
ני ר ברטל [ראש המועצה] :לכן אנחנו נעבור להצבעה ,כש יש פה
החלטה אחת שמקדמת את הישוב ומוציאה את האפשרות
שתהיה הרכב למועצה הדתית ,על פי החלטות כל הסיעות .על
פי החלטת הרב ונציגים ממשרד הדתות ומוסכמים על כולם .יש
פה הצעה אחרת ,שאלעד בטח ירצה להקריא אותה עוד פעם
שבג לל שני הטעמים שציינתי קודם ,יכולה לקרב אותנו
לממונה.
בועז בגריש [חבר מועצה] :אמיר יש לי שאלה ,אנחנו לא
צריכים להקריא עוד פעם את ההחלטות ,אנחנו יכולים להגיד
"הצעת החלטת ראש המועצה" ו " -הצעת החלטה של אלעד",
נכון? תודה רבה.
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ניר ברטל [ראש המועצה] :אז אני אעשה את ההצבעה .בועז
בדרך כלל אוהב להקריא את הצעות ההחלטה שלו ,אז נתתי לו
הזדמנות להקריא את זה עוד פעם .הצעת החלטה ראשונה ,ש כל
חמשת האנשים שכולנו מסכימים עליהם פה יהיו ההרכב,
ש נציגת סיעת ' אופק '  -אור פירון זומר .נציגת סיעת ' יחד '  -אתי
אלמשלי .נציג הרב הוא חי ארב יב .ו אנחנו ממליצים לשר
הדתות למנות את קרן פנקר ,ואת מלי אפרי .מי בעד הצעת
ההחלטה הזאת? אלי ,אודי אביבית וניר  ,מי נגד? תמר ,אורנה,
דורון ,אלעד ,ובועז.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש המועצה למינוי
הרכב המועצה הדתית על פי הפירוט הבא :נציגת סיעת אופק :אור פירון
זומר ,נציגת סיעת יחד :אתי אלמשלי ,נציג הרב :חי ארביב ,נציגי שר
הדתות קרן פנקר ומלי אפרי.

נדחה ברוב קולות
בעד :אלי ,אודי ,אביבית וניר.
נגד :תמר ,אורנה ,דורון ,אלעד ובועז.

ניר ברטל [ראש המועצה] :הצעת החלטה השנייה -
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אתה אל תפרש אותה ,אני
אקריא אותה .לא צריך את הפרשנות שלך.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אבל אמיר אמר שלא צריך להקריא
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עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אז אל תגיד כלום .אתה לא תציג
בשמי את ההחלטה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אני עורך את ההצבעה ,אני אציג את
הצעת ההחלטה.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :את הצעת ההחלטה שלי אני
מציג.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אבל בועז אמר שלא צריך.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :או שאתה מעלה את זה להצבע ה
או שאני מקריא את ההחלטה ,פרשנויות שלך להצעה לא יהיה.
אין הליך כזה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :אתה רוצה להקריא או לא?
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :אני אקריא
ניר ברטל [ראש המועצה] :אתה מתעקש להקריא תקריא.
עו"ד אלעד כהן [חבר מועצה] :החלטת המועצה מיום 28.7.20
הקוב עת את נציגי סיעות המועצה במועצה הדתית .בעינה
עומדת .ועל ראש המועצה לקיימה במלואה .שתיים ,לגבי אור
פירון זומר .חברי המועצה וראש המועצה ממליצים למשרד
לשרותי דת למנות את הגברת אור פירון זומר כאחת מחברי
המועצה מטעם משרד לשרותי דת ( אחת מהשתיים הקיימות ) .
ש ראש המ ועצה יחליט את מי היא אמו ר ה להחליף ,לגבי נציג
הרב את חי ארביב .זו הצעת ההחלטה.
ניר ברטל [ראש המועצה] :תודה ,אני רק אחזור ואגיד שהצעת
ההחלטה שלכם היא לא אפשרית ,משרד הדתות בטח ירצה

עמוד 40

Created by

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 2/2/2022

לקרוא את זה ,כי אתם מבקשים לאשר את קרן כנציגת סיעת
'אופק' ,כשנציגת סיעת 'אופק' לא בחרה .בעצם אתם מצביעים
שהיום יש אור בחוץ ,פירון זומר .לכן ההצעה שלכם היא לא
אפשרית ,אבל אם אתם מתעקשים להצביע עליה ,אנחנו נצביע
עליה.
אלי הוך [חבר מועצה] :חבל על הזמן בואו נצביע.
ניר ברטל [ראש המועצה] :מי בעד ההצעה הלא אפשרית של
אלעד? תמר ,אלעד ,אורנה דורון ובועז .מי נגד? אני ,אביבית
אודי ואלי.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הצעת ההחלטה של עו"ד אלעד כהן למינוי
הרכב המועצה הדתית על פי הפירוט הבא :נציגת סיעת אופק :קרן פנקר,
נציגת סיעת יחד :אתי אלמשלי ,נציג הרב :חי ארביב ,נציגי שר הדתות
אור פירון זומר (במקום מי מהנציגות הקיימות) ומלי אפרי.

אושר ברוב קולות
בעד :תמר ,אורנה ,דורון ,אלעד ובועז.
נגד :אלי ,אודי ,אביבית וניר.

נ יר ברטל [ראש המועצה] :תודה רבה לכולם ,סיימנו את
הישיבה.
 הישיבה ננעלה -בברכה,

__________________
ניר ברטל
ראש המועצה
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שלמה אפרתי
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